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Z życia Chóru
IV kwartał rozpoczęliśmy udziałem w uro-

czystym nabożeństwie Pamiątki Założenia Ko-
ścioła w Jasienicy, które odbyło się 17.09.2017r. 
Nabożeństwo zostało wzbogacone naszym 
śpiewem pod dyr. p. Krystyny Gibiec, i „Can-
tate” pod kier. Małgosi Penkala-Ogrodnik. 
Słowo Boże wyjęte z ewangelii św. Marka roz-
ważał ks. dr Grzegorz Giemza gość z Dzięgielo-
wa- dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji. 

1 października br. odbyło się Dziękczynne  
Święto Żniw. W ten piękny, świąteczny dzień 
dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Na-
bożeństwo rozpoczęte zostało procesjonalnym 
wejściem do kościoła dzieci ze szkółek, chó-
rzystów i dożynkowych gazdów- p.p. Haliny  
i Zygmunta Podkówków. Niosąc chleb, wie-
niec, koszyki z chlebkami gazdowie przekazali 
wieniec i chleb księżom, którzy błogosławili 
go jako symbol zbiorów.

„Dziś przynosimy i nowe pragnienia na 
Twój Panie stół(...) 

(...)Chcemy wspólnie chlebem dzielić się, 
wspólnie winem dzielić w Imię Twe(...)  

(...)Niesiemy też swą radość, nasze całe ży-
cie na Twój Panie stół(...)  

(...) Możemy wspólnym wysiłkiem spra-
wiedliwości zacząć SIEW(...)” 

Pieśń ta zabrzmiała w kościele w czasie na-
bożeństwa w wykonaniu  chóru pod dyr. p. 
Krystyny Gibiec. Również podczas składania 
ofiary na ołtarzu śpiewał chór, a gazdowie roz-
dawali małe chlebki zborownikom. 

20.10.2017 roku braliśmy udział w XXXII Ty-
godniu Kultury Chrześcijańskiej , który został 

zorganizowany pod patronatem ordynariusza 
diecezji bielsko- żywieckiej ks. bpa Romana 
Pindla. W ramach tej imprezy Klub Inteligen-
cji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprosił Ewan-
gelicki Chór Kościelny w Jaworzu do udziału 
w koncercie pieśni religijnej. Koncert odbył się 
w kościele rzymsko- katolickim pw. NMP Kró-
lowej Polski w B-B. Podczas koncertu obecni 
usłyszeli 12 pieśni  w naszym wykonaniu pod 
dyr. p. Krystyny Gibiec, akompaniowała Mał-
gosia Penkala- Ogrodnik, wiersze recytowała 
pastorowa Anna Wantulok, a koncert prowa-
dził ks. Władysław Wantulok.

W tym roku braliśmy udział w Jesiennym 
Zjeździe Chórów w Cisownicy 21 październi-
ka br. Koncert był prowadzony przez ks. Wł. 
Wantuloka - który jest (jak czytelniku wiesz) 
przewodniczącym Komisji Chórów i Orkiestr 
Diecezji Cieszyńskiej. Na nasz program składa-
ły się dwie pieśni „Kyrie”,”Sanctus” z Messe 

Księża przyjmują bochenek chleba, 
symbol tegorocznych plonów

Koncert w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-B

Występ w Cisownicy
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Breve- Charles’a Graunoda i „Panie nasz, jak 
zacne Imie Twe”- H. R. Palmera.

31 października 2017r. minęło 500 lat od 
przybicia 95 tez na drzwiach kościoła w Wit-
temberdze przez Marcina Lutra. Rok minął od 
uroczystego nabożeństwa rozpoczynającego 
obchody  Jubileuszu 500 lat Reformacji w Pol-
sce, które odbyły się w kościele Jezusowym 
w Cieszynie. Tegoroczne nabożeństwo Refor-
macyjne w Jaworzu było jakby zakończeniem 
tych obchodów. Podczas nabożeństwa księża 
naszej parafii ks. Władysław Wantulok i ks. 
Andrzej Krzykowski przedstawili 4 zasady wia-
ry ks. M. Lutra wymawiając ich znaczenie:

SOLA SCRIPTURA- Tylko 
Pismo
SOLA FIDE- Tylko Wiara
SOLA GRATIA- Tylko Łaska
SOLA CHRISTUS- Tylko 
Chrystus

Wiersze recytowała pastorowa Anna Wan-
tulok. Podczas nabożeństwa chór zaśpiewał 
dwie pieśni po których rozpoczęła się krótka 
uroczystość z okazji 105 lat działalności ewan-
gelickiego chóru kościelnego w Jaworzu. Na 
ręce dyrygenta chóru pani Krystyny Gibiec 
złożone zostały życzenia i kwiaty przez Radę 
Parafialną wraz z księżami , Małgosię Penkala-
-Ogrodnik z mężem w imieniu zespołu „Canta-
te” oraz władz Urzędu Gminy Jaworze- wójta 
dr Radosława G. Ostałkiewicza i v-ce prze-
wodniczącego Rady Gminy Jaworze- p. Zyg-
munta Podkówki. A w związku z jubileuszem 
500-lecia Reformacji parafia otrzymała obraz 
przedstawiający „Kościół Leśny” w Jaworzu na 

Wysokim. W ramach naszego jubileuszu wy-
różnienie za 60 lat pracy w chórze otrzymał 
nasz kolega Ryszard Klima śpiewający „głę-
bokim” basem- medal pamiątkowy. Przy tej 
okazji musze zaznaczyć , że Rysiek został nomi-
nowany przez TMJ do Srebrnej Cieszynianki, 
którą otrzymał 11 listopada 2017 roku.

Po nabożeństwie chórzyści wraz z zaproszo-
nymi gośćmi spotkali się w sali parafialnej na 
skromnym poczęstunku.

7 listopada br. koncertowaliśmy w jawo-
rzańskim szpitalu . W repertuarze były pieśni 
religijne i ludowe .

Z okazji zbliżających  się Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz Nowego Roku w imieniu chó-
ru składam życzenia: Dużo szczęścia, zdrowia 
i powodzenia, to tradycyjne, naj-
szczersze życzenia Wesołych Świąt 
i roku szczęśliwego niech obficie 
da, co ma najlepszego z Błogosła-
wieństwem Bożym wraz.” 

Kronikarz chóru.
Renata PodstawnyŻyczenia dla chóru od Rady Parafialnej

Życzenia Wójta Gminy Jaworze na ręce 
dyrygentki p. K. Gibiec

Medal i życzenia dla Ryszarda Klimy


